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gony. Bedoelinp is dat je alle stukken behorende bij de melding al pehad zou rrneten hebben.
Zie bijgevoegde bijlage.

Met vriendelijke groet,

Van?~~ [ma ito~Pgeonius.nl]
Verzonden: maandag 18 november 2019 13:04
aant~~ &ZN)

arderwerpt RE resuhaten onderzoek granuliet
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Vent~~ (ZN) [marho ~~grws.nl]
Verzonden: maandag 18 november 2019 13?02
Rent WH
Onderwerp: RE: resuhaten onderzoek granuliet

[0 bet dommmm t?m Scbreurs staan deze gemnem.

Verzoaden nut BbckBerry Wette
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Van: ~ ~~ggcoemt nt
Data mr maandag 18 nov. 2019 9 07 ahf
nam~~ &zN) ~~([znps.nta
Ondarnarp: RE resultaten onderzoek graauket
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Vent~~ (ZN) [marlto ~~PIws.nl]
Verzonden: v~nda 15 november 2019 12:29
aan?~~
Onderwerp: RE: resuhaten onderzoek granuliet

Telefoon werkt niet . %0ring of zo, dus daarom deze mail.
G.v.p. een reactie? Zou je ook kunnen aangeven wanneer je dit kunt sturen?

Met vriendelijke groet,

Van?~ ~(ZN)
Verzonden: donderd~a14 november 2019 16:02
Aant~~ ~ngeonius.nl)
Onderwerpt resultaten onderzoek granuhet

Zou je de briefrapportage van het granuliet, met de huidige resultaten, kunnen leverenr
Moet volgende week een dossier leveren richting de politiek waarin de resultaten tot nu toe gevoegd moeten worden.

Met vriendelijke groet,



Rijkswaterstaat Zuid Nederland
E
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Volg ons op Twitter en Fecebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Indien u mil in de CC msilt den os ik er vanuit det u det doet ter kennisaeme.
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